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RESUMO:  

Introdução: A linguagem é o principal instrumento de comunicação utilizado pelo homem, 

por meio dela, ele expressa seus sentimentos, ideias e pontos de vista. Para atingir a adesão do 

interlocutor, é preciso que ao utilizar a linguagem, o homem utilize técnicas capazes de 

realmente convencê-lo ou persuadi-lo. Assim, este trabalho buscou  analisar as estratégias ou 

técnicas argumentativas utilizadas em textos jurídicos,  como a petição inicial, a contestação, 

a impugnação e a sentença judicial  na área cível. Esse trabalho teve como propósito analisar, 

principalmente,  o emprego dos modalizadores e dos operadores argumentativos utilizados 

pelos advogados e pelo juiz nas peças judiciais. Nota-se que se trata de textos altamente 

argumentativos e com total explicitação da intencionalidade de quem escreve. Ressaltando 

que, embora sejam argumentativos, prescrevem o afastamento do locutor em seu discurso. 

Para o desenvolvimento deste projeto, utilizamos como escopo teórico os pressupostos da 

Argumentação, e os pressupostos  da área jurídica referentes à conceituação, definição e 

caracterização  dos  textos jurídicos: petição inicial, contestação, impugnação  e sentença 

judicial. Objetivo: Analisar o emprego dos modalizadores e dos operadores argumentativos 

utilizados pelos operadores do direito (advogado e juiz) nas peças jurídicas, verificando em 

que medida eles são importantes para a construção de tais textos, com o intuito de conseguir a 

adesão do interlocutor.Metodologia: Para o desenvolvimento deste projeto  de pesquisa 

foram pesquisadas e estudadas algumas teorias pertinentes ao tema proposto  e, 

concomitantemente, desenvolvidas pesquisas com base interpretativista. A coleta dos dados 

para a montagem do corpus de estudo foi realizada por meio da compilação de documentos 

cedidos por uma advogada da cidade Planura/MG, com os devidos apagamentos dos dados de 

identificação dos envolvidos. Esses documentos referem-se a ações pertencentes à área cível. 

A pesquisa se pautou na análise de um processo judicial, envolvendo a petição inicial, a 

contestação, a impugnação e a sentença judicial. A partir da leitura dos textos, selecionamos 
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os excertos do corpus que foram discutidos à luz da teoria da argumentação na tentativa de 

alcançar os objetivos propostos. Dessa forma, extraimos dos textos, modalizadores e 

operadores argumentativos analisando a função deles, evidenciando o posicionamento e o 

engajamento (ou não) do enunciador em relação ao que foi exposto. Resultados e conclusão: 

Após a análise das peças jurídicas comprovamos a importância e a pertinência dos recursos 

modalizadores e dos operadores argumentativos para evidenciar e marcar (ou não) o 

posicionamento do locutor em relação ao que foi dito. Além disso, foi possível verificar que 

essas marcas linguísticas utilizadas, nestes documentos, contribuem para que os objetivos 

deles sejam atingidos, e principalmente para a procedência do pedido e adesão do juiz ao 

prolatar a sentença.  
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